Verksamhetsberättelse 2019 för Fornby samfällighetsförening
Under 2019 har styrelsen haft sju st möten jämt fördelade över året. De frågor som i huvudsak har
behandlats har varit följande:
- Hastighetsbegränsningar och farthinder
För att komma till rätta med bilar som kör fort har sex farthinder i gummi köpts in och placerats ut
på Arkeologvägen och Jan Fridegårds väg. Gångfartsskyltarna som står vid infarterna till området har
kompletterats med skyltar med ”7 km/h”.
- Underhållsplan
Styrelsen har under året fortsatt utveckla underhållsplanen för området. Underhållsplanen ska
uppskatta hur stora årliga avsättningar som behöver göras till underhållsfonden för att säkerställa
att samfällighetens anläggningar kan underhållas på ett tillfredsställande sätt framöver.
Underhållsplanen kommer gås igenom inför varje ny budget, och inför städdagen för att se om det
finns åtgärder som kan fixas av medlemmarna själva.
- Lekparken
En enklare renovering av sandlådan har genomförts. Sandlådan har ändock snart gjort sitt varför den
kommer behöva bytas ut i sin helhet relativt snart.
- Beskärning av träd
Rönnallén längs cykelbanan beskars för första gången i höstas. Beskärning av träden kommer med
stor sannolikhet behöva genomföras regelbundet framöver så träden inte hindrar framkomligheten.
- Parkering
I dag finns 16 gästparkeringar i området, övriga parkeringar är uthyrda till boende. Inga fler
parkeringsplatser kommer hyras ut, så inkommer fler förfrågningar om att hyra plats kommer ett kösystem upprättas.
- Miljöstationer
Av och till har det varit problem med överfulla kärl i miljöstationerna, särskilt kartonginsamlingen.
Det är av största vikt att alla kartonger plattas ut ordentligt innan de slängs. Kärlen är inte
dimensionerade för att kunna ta hand om stora wellpappkartonger från möbelinköp och dylikt.
Sådana förpackningar måste tas till återvinningscentralen.

- Underhållsplan och underhållsfond
Den ordinarie årsstämman 2019 hölls den 18 maj i Nyby servicehus aula. En städdag anordnades på
eftermiddagen den 18 maj 2019, då bl.a. följande arbetsuppgifter utfördes:
- Rensning av ogräs på grönytor och vid vägar och trottoarer
- Skräpplockning inom området
- Påfyllning av gödsel på planeringar
- Påfyllning av fallgrus i lekparken
- Städning av miljöstugorna
- Målning av rutschkanan
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